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Tâm là đạo! 

 

Tác giả : Lama Thubten Yeshe 

Phỏng dịch : Dương Gia 

 

Khi tôi nói về tâm, tôi không chỉ nói về tâm của tôi, cuộc hành trình của 

tôi, mà về tâm của mọi chúng sanh. Lối sống, lối nghĩ của chúng ta hầu như 

chỉ nhằm vào thú vui vật chất. Chúng ta quá coi trọng thế giới vật chất nên 

dành trọn thời gian để làm những gì có thể đem lại cho mình hạnh phúc, địa 

vị, hay danh tiếng. Chúng ta đã quá bận tâm về những thứ bên ngoài mà 

không bao giờ chịu nhìn vào bên trong tâm hồn mà tự hỏi tại sao mình lại 

thích chúng quá như vậy. 

 

Ngày nào mà chúng ta còn sống, thì không thể tách tâm ra khỏi chúng ta. 

Kết quả là chúng ta luôn luôn thay đổi, hôm nay thế này mai thế khác. Không 

phải là thân thay đổi mà là tâm – cái tâm mà chúng ta không hiểu nó hoạt 

động ra sao. Vì vậy, đôi khi chúng ta phải khảo sát không riêng gì thân mà cả 

tâm. Thật ra chính cái tâm luôn luôn sai khiến chúng ta phải làm gì. Chúng ta 

phải hiểu tâm lý của chính mình, danh từ tôn giáo gọi là nội tâm.  Dù gọi là gì 

đi nữa, thì chúng ta phải biết rõ tâm mình 

 

Đừng nghĩ rằng khảo sát và tìm hiểu bản chất cái tâm của bạn chỉ là một 

cuộc hành trình về phương Đông.  Đấy là một quan niệm sai lầm. Cuộc hành 

trình là của bạn. Làm sao có thể tách thân hoặc hình ảnh của chính bạn ra khỏi 

tâm?  Không thể được. Bạn tưởng mình là một người độc lập, tự do du lịch 

khắp thế giới muốn hưởng gì cũng được. Nhưng không như bạn nghĩ, bạn 

không tự do chút nào cả. Tôi không nói rằng ai đó kiểm soát bạn. Chính là cái 

tâm không được kiểm soát, cái tâm bám víu của chính bạn, nó đang áp chế 
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bạn. Nếu hiểu được điều này, cái tâm bất kham sẽ tan biến mất.  Hiểu rõ tâm 

mình là giải pháp cho mọi vấn đề của bạn. 

 

Ngày hôm nay nhìn thế giới đẹp tuyệt vời; nhưng ngày hôm sau lại thấy 

nó thật khủng khiếp. Tại sao có thể như vậy? Theo khoa học, thế giới không 

thể thay đổi một cách triệt để.  Chính cái tâm của bạn tạo ra những hình ảnh 

này thôi. Đây không phải là những giáo lý tôn giáo; tâm thay đổi không phải 

do những giáo điều. Tôi không nói về tôn giáo; tôi nói về cách bạn sống cuộc 

sống hàng ngày, đó là những gì làm cho tâm biến động. Những người chung 

quanh và hoàn cảnh của bạn không thay đổi triệt để; mà chỉ cái tâm của bạn 

thay đổi mà thôi. Tôi hy vọng bạn hiểu điều đó. 

 

Cũng như thế, một người nghĩ rằng thế giới tốt đẹp và con người tuyệt 

vời và nhân hậu, trong khi người khác lại nghĩ mọi thứ và mọi người thật tồi 

tệ. Ai đúng đây?  Làm sao có thể giải thích sự việc này một cách khoa học? 

Thật ra đấy chỉ là tâm của mỗi cá nhân phóng ra những vọng tưởng của mình 

về thế giới cảm xúc. Bạn nghĩ: "Hôm nay như vậy; mai lại khác. Người đàn 

ông này như vậy; người phụ nữ đó như kia." Nhưng đâu là người phụ nữ đẹp 

mãi, hay người đàn ông đẹp trai mãi không bao giờ thay đổi?  Những người 

này đều không thật sự hiện hữu; họ chỉ là những sản phẩm của tâm bạn mà 

thôi. 

 

Đừng cho rằng tất cả các sản phẩm vật chất đều có thể làm thỏa mãn 

những ước muốn của chúng ta hay chúng sẽ tạo cho chúng ta có một đời sống 

hoàn hảo.  Điều này không thể có được. Làm sao chúng ta có thể hoàn toàn 

thỏa mãn được mặc dầu đang có tràn đầy đồ vật ở chung quanh? Ngủ  với 

hàng trăm người khác nhau có thể nào làm bạn vừa lòng không? Điều đó sẽ 

không bao giờ xảy ra. Sự thỏa mãn chỉ đến từ cái tâm. 
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Nếu bạn không hiểu cái tâm của mình, thì có thể bỏ qua những gì đang 

xảy ra trong đó cho đến khi nó bị tàn phá khiến bạn trở nên điên dại. Con 

người trở nên điên loạn vì thiếu trí tuệ bên trong, vì không đủ khả năng khảo 

sát tâm của mình. Họ không thể giải thích cho chính họ và không biết nói 

chuyện với chính mình. Vì vậy, họ liên tục bận rộn với các đối tượng bên 

ngoài, trong khi bên trong, tâm của họ kiệt quệ và suy sụp. Họ bỏ qua thế giới 

nội tâm của họ còn tâm thì hoàn toàn u mê thay vì tỉnh táo để xét bản thân. 

Hãy thường xuyên kiểm tra cái tâm của bạn và trở thành một nhà tâm lý học 

cho chính mình. 

 

Là người thông minh, bạn biết rằng các đối tượng vật chất không thể 

thỏa mãn bạn, nhưng không vì thế mà bạn phải dấn thân vào tôn giáo để khảo 

sát tâm của mình. Nhưng có một số người lại nghĩ như vậy, họ tin rằng khảo 

sát nội tâm là một cái gì có vẻ linh thiêng và liên hệ đến tôn giáo. Chúng ta 

thực sự không cần phải theo một tôn giáo này hay triết lý kia mới có thể phân 

tích được nội tâm của mình. Nếu thực sự chúng ta muốn an vui, hạnh phúc, 

chúng ta hãy thành thật tìm hiểu lối sống hiện tại của chúng ta, cái đang 

hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Tâm chính là đạo của chúng ta!  

 

Khi quan sát cái tâm, bạn nên thư giãn và tránh không thúc đẩy hay hợp 

lý hóa. Khi gập khó khan, đừng nổi giận. Chỉ cần lưu ý và xem nó từ đâu đến 

để biết nguồn gốc của nó.  Thử đặt vấn đề cho chính mình: "Vấn đề là như thế 

này đây. Do đâu nó đã trở thành một vấn đề? Cảm xúc nào đã biến nó thành 

vấn đề?" Khi bạn quan sát rõ rồi thì vấn đề sẽ tự động biến mất. Thật đơn 

giản, phải không?  Bạn không cần phải tin vào cái gì. Đừng tin vào bất cứ điều 

gì! Tuy nhiên, bạn không thể nói, "Tôi không tin mình có một cái tâm." Bạn 

không thể bác bỏ cái tâm của bạn. Bạn có thể nói, "Tôi không chấp nhận 

những điều của phương Đông" (thành ngữ Hành trình về phương Đông là đi 

tầm Đạo)  - Tôi đồng ý. Nhưng bạn không thể chối bỏ chính mình?  Bạn có 

thể chối bỏ đầu, mũi của bạn không?  Bạn không thể phủ nhận tâm của bạn. 
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Do đó, hãy đối xử khôn ngoan với chính mình và cố gắng tìm cho được sự 

thỏa mãn do đâu mà ra. 

 

Khi là một đứa trẻ, bạn yêu thích kem, sôcôla và bánh ngọt, và nghĩ 

rằng: "Khi lớn lên, tôi sẽ ăn kem, sô cô la và bánh ngọt cho thỏa thích, và tôi 

sẽ rất sung sướng." Bây giờ bạn có thể ăn bao nhiêu kem, sôcôla và bánh cũng 

được, nhưng bạn lại cảm thấy nhàm chán. Thế nên bạn quyết định sau khi có 

được một chiếc xe hơi, nhà, TV, vợ hay chồng, bạn sẽ hạnh phúc. Bây giờ bạn 

có tất cả mọi thứ, nhưng chiếc xe của bạn có vấn đề, nhà của bạn có vấn đề, 

vợ hoặc chồng của bạn có vấn đề, và con cái của bạn cũng có vấn đề. Bây giờ 

bạn nhận ra rằng, "Ồ, những cái đó không thỏa mãn."  

 

Vậy cái gì mới đem lại sự thỏa mãn? Hãy duyệt qua toàn bộ quá trình và 

xem xét. Điều này thật quan trọng. Hãy ôn lại cuộc đời của bạn từ thời thơ ấu 

cho tới hiện tại. Đây là một lối thiền định để phân tích: "Lúc đó, tâm của tôi 

như thế, bây giờ tâm của tôi thế này. Nó đã thay đổi như thế này, thế khác." 

Tâm của bạn đã thay đổi rất nhiều lần nhưng bạn đã hiểu cái gì làm cho bạn 

thực sự hạnh phúc chưa?  Theo tôi thì bạn đã lạc. Bạn biết thành phố này rất 

rành rẽ, đâu là con đường đi về nhà, nơi nào bạn sẽ mua được sôcôla nhưng 

bạn vẫn lạc đường, vẫn không tìm thấy mục tiêu của bạn. Hãy thành thực với 

chính mình, có phải thế không?  

 

Đức Phật dậy rằng bạn chỉ cần biết mình là ai và hiện hữu như thế nào. 

Bạn không cần tin tưởng một cái gì, chỉ cần hiểu rõ cái tâm của mình: nó hoạt 

động ra sao? Tham luyến và ham muốn phát sinh thế nào? Từ đâu vô minh 

phát hiện? Cảm xúc đến từ đâu? Chỉ cần biết bản chất của những điều trên là 

bạn sẽ hạnh phúc và an bình. Do vậy, cuộc sống của bạn có thể sẽ thay đổi 

hoàn toàn; tất cả sẽ đảo lộn hết. Những gì bạn từng nghĩ là khủng khiếp sẽ trở 

nên tốt đẹp.  
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Nếu tôi nói với bạn rằng bạn chỉ sống vì sôcôla và kem, bạn sẽ nghĩ rằng 

tôi điên. "Không! Không!" Tâm kiêu ngạo của bạn sẽ thốt như vậy. Nhưng 

này bạn, hãy xem xét sâu sa hơn mục đích đời sống của bạn.  Bạn có mặt trên 

thế gian này với mục đích gì?  Để người ta mến chuộng bạn?  Để bạn nổi 

tiếng?  Để tích tụ tài sản? Để lôi cuốn người khác?  Tôi không nói phóng đại 

đâu.  Hãy quan sát lại chính mình bạn sẽ thấy ngay.  Có xem xét cẩn thận, bạn 

sẽ nhận ra một sự thực là mình đã dành cả một đời để kiếm tìm hạnh phúc qua 

miếng sôcôla hoặc ly kem mà hoàn toàn bỏ quên sự kiện bạn đã may mắn 

được sinh ra làm người. Các loài chim và chó cũng có mục tiêu như vậy. Bạn 

có nghĩ là mục đích của đời người phải cao hơn so với chó và gà không?  

 

Tôi không quyết định cuộc đời cho bạn, cho nên bạn hãy tự khảo sát vấn 

đề này đi. Chúng ta nên sống một cuộc sống toàn diện hơn là bừa bãi.  Một 

cuộc sống rối loạn chẳng những không lợi ích gì cho chính mình mà chẳng 

giúp ích được cho ai. Bạn sống để làm gì – để ăn sôcôla hay steak?  Có thể 

bạn nghĩ rằng, "Tất nhiên tôi không sống để ăn. Tôi là một người hiểu biết, có 

học."  Nhưng giáo dục cũng từ tâm mà ra.  Ngoài tâm ra, giáo dục là gì, triết 

học là gì? Triết học là những ý nghĩ của một người nào đó kết hợp lại với 

nhau theo một đường hướng.  Không có tâm sẽ không có triết lý, lý thuyết, 

hay các môn học. Tất cả đều là sản phẩm của tâm. 

 

Làm cách nào để quan sát tâm? Chỉ cần theo dõi, quan sát cách nó nhận 

thức hay giải thích bất kỳ đối tượng nào trước mặt.  Hãy quan sát những cảm 

xúc nào đang phát sinh - thoải mái hay không thoải mái. Sau đó hãy kiểm tra: 

"Khi tôi nhận thấy lối nhìn này, thì cảm giác này phát sinh, và cảm xúc kia 

xuất hiện.  Tại sao tôi lại phân biệt như vậy? Tại sao? Đấy là cách xét tâm.  

Chỉ giản dị thế thôi.” 
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Một khi đã kiểm tra tâm một cách đứng đắn, thì bạn sẽ không còn đổ lỗi 

cho người khác về những khó khăn của mình. Bạn sẽ nhận ra rằng hành động 

sai trái của mình là do cái tâm ô nhiễm và sai quấy của riêng bạn. Mỗi khi bạn 

bận tâm với những đối tượng vật chất bên ngoài, bạn thường trách người khác 

đã gây rắc rối cho mình.  Thật ra đổ lỗi cho những hiện tượng bên ngoài chỉ 

đem đau khổ đến cho bạn. Nhận ra được quan niệm sai lầm của mình là bắt 

đầu nhận ra bản chất thật của tâm và chấm dứt được mọi vấn đề. 

 

  Có phải những việc này đều rất mới đối với bạn không?  Không phải thế 

đâu. Trước khi làm bất cứ điều gì, bạn thường xem xét trước rồi mới quyết 

định.  Bạn đã thường làm như vậy rồi; tôi không đề nghị điều gì mới mẻ cả.     

Điều khác biệt là bạn làm chưa rốt ráo thôi.  Cần phải khảo sát kỹ hơn. Điều 

này không có nghĩa là thu mình vào một góc để tự kiểm soát.  Bạn có thể xét 

tâm ở bất cứ nơi nào và lúc nào, ngay cả khi nói chuyện hoặc làm việc với 

những người khác.  Bạn tưởng rằng quan sát tâm chỉ dành cho những người 

đang du hành về phương Đông thôi sao?  Đừng nghĩ như vậy.  Bạn cần nhận 

ra rằng bản chất của tâm khác với thân xác vật lý của bạn. Tâm như một tấm 

gương, phản chiếu tất cả những gì ở trước mặt mà không phân biệt. Với sự 

hiểu biết của trí tuệ, bạn có thể kiểm soát các loại suy nghĩ bạn muốn được 

phép chiếu trên tấm gương của tâm.  Nếu bạn không biết những gì đang xảy ra 

trong tâm, nó sẽ phản chiếu tất cả những gì hiện ra trên gương, kể cả những 

rác rưởi gây bệnh về tâm lý cho bạn. Trí tuệ của bạn biết phân biệt đâu là sự 

phản chiếu lợi ích và đâu là sự phản chiếu có hại cho tâm lý.  Một khi bạn 

nhận ra bản chất chân thực của chủ thể và đối tượng, mọi vấn đề sẽ tự nhiên 

biến mất.  

 

Có người cho rằng họ là những người sùng đạo, nhưng thử hỏi sùng đạo 

là thế nào? Nếu bạn không tìm hiểu bản chất của mình, thì không có được trí 

tuệ, thì làm sao có thể là người sùng đạo? Chỉ cần có ý tưởng rằng "Tôi là một 

Phật tử, hay tín đồ Do Thái giáo, v.v." – chẳng nghĩa lý gì cả và chẳng giúp 
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chính bạn hay ai khác cả. Muốn thực sự giúp đỡ người khác, bạn cần phải có 

trí tuệ.  

 

Những vấn đề lớn nhất của nhân loại thuộc về tâm lý chớ không phải vật 

chất. Từ khi sinh ra cho đến lúc chết, con người liên tục bị tâm khổ đau kiểm 

soát. Có người không bao giờ xét tâm của họ khi mọi việc tiến triển tốt đẹp, 

nhưng khi họ gặp khó khăn, bị tai nạn hoặc phải trải qua một kinh nghiệm 

buồn đau, ngay lập tức họ kêu lên: "Chúa ơi (Phật, Trời ơi), xin hãy giúp con." 

Thế mà họ tự xưng là người mộ đạo, thật là nực cười! Trong hạnh phúc hay 

khổ đau, một người có tu trì miên mật luôn luôn tỉnh giác về thực chất của 

Thượng Đế và chính mình. Bạn không thực tế và cũng chẳng một chút sùng 

đạo, khi bạn sung sướng trong khoái lạc của giác quan mà quên chính mình và 

chỉ quay vể với Thượng Đế khi gập những chuyện khổ đau.  

 

Không cần biết có bao nhiêu tôn giáo trên cõi đời này, những gì họ diễn 

tả về Chúa, về Phật, vân vân . . . đều chỉ bằng miệng và tâm của họ mà ra 

(khẩu và ý); chỉ là hai thứ này thôi. Vì thế, lời nói không quan trọng. Bạn phải 

hiểu rằng tất cả - tốt và xấu, tất cả triết học và học thuyết – đều do tâm mà có. 

Tâm rất quan trọng. Vì vậy, nó cần được hướng dẫn cẩn thận. Một phản lực 

cơ tốt cần một phi công giỏi lèo lái.  Phi công điều khiển tâm của bạn cần có 

trí tuệ để hiểu được bản tính của nó. Trong chiều hướng đó, bạn có thể hướng 

dẫn tâm lực của mình để đem lại an lạc cho cuộc sống thay vì để nó chạy lung 

tung như một con voi điên, hại bản thân mình và những người khác.  

 

Tôi nghĩ rằng bạn hiểu những gì tôi nói.  Điều tôi muốn là bạn hãy kiểm 

soát tâm mình. Đơn giản là phải xem xét bạn nhận thức sự vật ra sao và giải 

thích kinh nghiệm trải qua như thế nào. Tại sao chỉ trong một ngày thôi mà 

bạn có biết bao cảm xúc khác nhau về người bạn của mình?  Buổi sáng bạn 

thích anh ấy lắm, vào buổi chiều thì tình cảm lại không rõ rệt.  Tại sao vậy? 

Chỉ từ sáng đến tối thôi mà anh bạn đã hoàn toàn thay đổi được sao? Không, 
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anh ta không hề thay đổi triệt để như vậy.  Vậy tại sao bạn lại có nhiều cảm 

xúc khác nhau về anh ta vậy?  Bạn nên khảo sát như thế.  

 

Tương tự như vậy, trước khi làm bất cứ điều gì, bạn nên tự hỏi tại sao 

bạn làm điều đó, mục tiêu của bạn là gì, và bạn muốn theo đường hướng nào 

để hành động? Nếu con đường phía trước có vẻ có vấn đề, có lẽ bạn không 

nên tiến tới; nhưng nếu nó có vẻ thuận lợi, bạn có thể tiếp tục tiến tới. Việc 

đầu tiên là phải kiểm tra. Đừng hành động mà không biết những gì sẽ xảy ra 

cho bạn.  

 

 


